ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió número: 4/2020
Caràcter: extraordinària
Data: 17 d’abril de 2020
Convocatòria: primera
Horari: de 09.05 h a 10.53 h
Lloc/Seu: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2)
Forma d’assistència i celebració: parcialment presencial i telemàtica (article 46.3
LRBRL)
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Sra. Magdalena Seguí Cerdà (Junts Avançam), telemàtica
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Ordre del dia
Únic.- Aprovació inicial, si procedeix, del pressupost general de l'Ajuntament de
Pollença per a l'exercici 2020 (Expedient electrònic ABS 2020/664)
Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
Únic.- Aprovació inicial, si procedeix, del pressupost general de l'Ajuntament de
Pollença per a l'exercici 2020 (Expedient electrònic ABS 2020/664)
Prèviament se sotmet a ratificació del Ple la inclusió d’aquest assumpte a l’ordre del dia,
que acompanya a la convocatòria de la present sessió extraordinària, d’acord amb el que
disposa l’article 82.3 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).

Bartomeu Cifre Ochogavia

Així doncs, tot seguit es dóna lectura a la Proposta del regidor delegat d’Hisenda i
Contractació, Sr. David Alonso García, de dia 14 d’abril de 2020 que es transcriu
literalment a continuació:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
Aprovació inicial, si procedeix, del pressupost general de l'Ajuntament de Pollença per a
l'exercici 2020 (Expedient electrònic ABS 2020/664)
Vist el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID – 19 (BOE núm. 67/2020, de 14
de març), modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març; així com el Reial decret
476/2020, de 27 de març (BOE núm. 86/2020, de 28 de març) , i Reial Decret 487/2020, de 10
d’abril (BOE núm. 101/2020, de 11 d’abril) pel que es prorroga l’estat d’alarma declarat pel
Reial Decret 463/2020, de 14 de març fins dia 12 d’abril i 26 d’abril de 2020 respectivament.
Atès l’abast de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març,
modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, que imposa com regla general la suspensió
del terminis per a la tramitació dels procediments de totes les entitats del sector públic, si bé
l’apartat 4 de l’esmentada disposició addicional tercera estableix, en règim excepcional, que:
“.../... 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del
presente real decreto, las entidades del sector publico podrán acordar motivadamente la
continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengen referides a situacions
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean
indispensables para la protección del interès general o para el funcionamiento básico de los
servicios” i vist, per altra banda, les instruccions dictades i els criteris interpretatius que, al
respecte, es succeeixen i, en concret, la interpretació realitzada per la Secretaria General de
Finançament Autonòmic i Local del Ministeri d’Hisenda, de 27 de març, que considera que el
procediment d’elaboració i aprovació dels pressuposts no és un procediment comú sinó un

Francisca M. Adrover Cànaves 19/05/2020 Secretària
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Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (deu vots a favor: Tots per Pollença, Unió
Mollera Pollencina, Partit Popular i El Pi – Proposta per les Illes, i set abstencions:
Junts Avançam, Alternatuva per Pollença i Unides Podem), acorden ratificar la
inclusió del present assumpte a l’ordre del dia.
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procediment específic que regula el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) pel que, la citada
disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, no seria aplicable al
procediment d’aprovació del pressupost general al ser una mesura excepcional que no pot ser
objecte d’aplicació extensiva.
Considerant que l’Ajuntament de Pollença funciona actualment amb el pressupost prorrogat
2019 i que això implica que no compta amb la dotació de programes i serveis que s’hagin
d’executar i prestar durant l’exercici 2020, resultant de vital importància, i més en aquests
moments, disposar del pressupost general de l’entitat aprovat que contempli les aplicacions
pressupostàries necessàries, amb l’objectiu d’assegurar el funcionament dels serveis públics i
la protecció de l’interès general de la ciutadania, així com la mitigació de l’impacte sanitari,
social i econòmic que es pugui derivar de la pandèmia, disposant del crèdit adequat i suficient
per gestionar totes les necessitats derivades de la greu crisi sanitària ocasionada pel COVID19.
Vist que el projecte de pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2020
incorpora la documentació complementària i els annexos així com la plantilla comprensiva de
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual i vist:

Vist l’expedient de plantilla incoat de conformitat amb el que estableixen els arts. 90.1. de la
Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les bases de Règim Local i 126 del Real Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local pel que fa la plantilla de personal al servei de les
corporacions locals.
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-que les consignacions de despeses són les necessàries per complir les obligacions exigibles i
per desenvolupar la tasca de la Corporació,
-que als ingressos s’apel·la als tributs i exaccions reglamentàries en classe i quantia adequats a
les possibilitats del contribuent i a les necessitats del pressupost de despeses,
-que les bases d’execució del pressupost són les més prudents per fer-ho efectiu,
-que el projecte no té dèficit inicial.

Vista la Memòria de Batlia de data 14 d’abril de 2020.
Vists els informes emesos per part d’Intervenció en data 14 d’abril de 2020.
Vist el règim de fiscalització limitada prèvia establert a les bases 37 a 43 d’Execució del
Pressupost.

Primer.- Disposar, de conformitat amb els supòsits prevists en l’apartat 4 de la disposició
addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID – 19, modificat
pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, l’aixecament de la suspensió prevista i, en
conseqüència, promoure i continuar el procediment d’aprovació del pressupost general de
l’entitat per a l’exercici 2020 en totes les seves fases de conformitat amb el procediment
establert en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

Francisca M. Adrover Cànaves 19/05/2020 Secretària
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Pels motius abans exposats, David Alonso García, regidor delegat d’Hisenda i Contractació,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Segon.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’entitat per a l’exercici 2020, que
presenta un superàvit de 1.749,70 euros, i que està format pel pressupost de l’Ajuntament, amb
un import de despeses de 23.144.364,70 euros i d’ingressos de 23.146.114,40 euros i l’estat de
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previsió de despeses i ingressos de la mercantil EMSER 2002 S.L.U., per import de 6.062.000
euros. El total consolidat representa unes despeses de 25.319.364,70 euros i uns ingressos de
25.321.114,40 euros.
Tercer.- Aprovar la plantilla de personal que es preveu en l’esmentat pressupost formada per
tots els llocs de feina del personal funcionari, laboral i eventual de l’Ajuntament i els annexos
corresponents al personal de la mercantil EMSER 2002 S.L.U., segons documentació que
consta al corresponent expedient.
Quart.- Aprovar les Bases Generals d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2020.
Cinquè.- Aprovar el règim de fiscalització limitada prèvia de despeses i ingressos de
conformitat a l’establert a les bases d’Execució del Pressupost, tot de conformitat amb el del
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en els entitats del Sector Públic Local.
Sisè.- Aprovar la taxa de referència del creixement de la despesa a efectes previst en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en un
2,9 %, amb un límit de despesa no financera màxima de 23.195.176 euros.

Vuitè.- Exposar al públic l’esmentat Pressupost Municipal, juntament amb les Bases d’execució
i plantilla de personal, durant el termini de quinze dies hàbils, tant en el Tauler d’Anuncis com
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a efecte de reclamacions, en compliment del que
disposa l’article 169.1. del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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Setè.- Aprovar la massa salarial del personal laboral de conformitat amb l’expressat a l’article
103 bis de la Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les bases de Règim Local, introduït per
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local
per import de 3.333.504,27 euros per l’Ajuntament de Pollença i 1.460.000 euros per EMSER
2002 S.L.U.

Novè.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública i entrarà en vigor dins l’exercici a
què es refereix, una vegada que s’hagi complit el que disposa l’article 112.3. de la Llei 7/85 de
2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 169 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 05 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.”
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Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 00:06:23 a 01:53:09).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (deu vots a favor: Tots per Pollença, Unió
Mollera Pollencina, Partit Popular i El Pi – Proposta per les Illes, cinc vots en contra:
Junts Avançam i dues abstencions: Alternativa per Pollença i Unides Podem), acorden
aprovar íntegrament la proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.
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AJUNTAMENT PLE / Sessió Extraordinària núm. 4/2020
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 17 d’abril de 2020
Situació de
minutatge

Ordre del dia

De: 00:06:23
A: 01:53:09
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Únic.- Aprovació inicial, si procedeix, del pressupost general de
l'Ajuntament de Pollença per a l'exercici 2020 (Expedient
electrònic ABS 2020/664)
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